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Umowa Leasingu 

Warszawa dnia:  ________ 

Numer Umowy Leasingu: ________  

Numer OW:   ________ 

zawarta pomiędzy: 

 

Athlon Car Lease Polska sp. z o.o., zwaną dalej „Athlon”, reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________________________________ 

 

a 

 

__________________________, zwaną dalej „Klientem”, reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________________________________ 

 
Art. 1  

Postanowienia ogólne i oświadczenia: 

1.  Do niniejszej Umowy Leasingu zastosowanie mają w szczególności Ogólne Warunki Athlon Car 

Lease Polska sp. z o.o. nr [_________] („OW”) stanowiące integralną część Umowy Leasingu 

dotyczącej danego Pojazdu. Terminy i określenia zawarte w Umowie Leasingu mają znaczenie 

nadane im w OW. 

2. Klient oświadcza, że: 

(a) jest podmiotem ważnie utworzonym oraz istniejącym i prowadzącym działalność gospodarczą 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

(b) jest uprawniony i umocowany do podpisania Dokumentów Leasingu, oraz do wykonania 

zobowiązań i spełnienia świadczeń, o których w nich mowa, a także podjęte zostały wszelkie 

czynności (w szczególności korporacyjne) niezbędne w związku z powyższym; 

(c) podpisanie przez niego Dokumentów Leasingu oraz wykonanie zobowiązań i czynności w nich 

przewidzianych nie jest ani nie będzie sprzeczne z: 

(i) jakimkolwiek przepisem prawa lub regulacją mającą do niego zastosowanie; 

(ii) jego dokumentami założycielskimi; lub 

(iii) zobowiązaniami wynikającymi z jakiejkolwiek umowy lub innego źródła, które są wiążące 

dla niego; 

(d) nie zalega z płatnościami z tytułu zobowiązań podatkowych, należności publiczno-prawnych, 

innych zobowiązań wobec organów podatkowych, ZUS, organów władzy lub administracji 

państwowej lub samorządowej; 

(e) wszelkie jego dokumenty przedstawione Athlon w związku z zawarciem Umowy Leasingu 

zawierają dane aktualne na dzień jej zawarcia; Klient nie dysponuje innymi dokumentami 

zawierającymi bardziej aktualne dane finansowe;  

(f) nie zostało wszczęte ani nie toczy się wobec Klienta żadne postępowanie upadłościowe, 

naprawcze, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ugodowe; 

(g) nie zawarł żadnej ugody lub innego porozumienia ani nie występował z wnioskiem o umorzenie 

lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych lub opłat publicznych o charakterze 

niepodatkowym lub nie zostało wszczęte ani nie toczy się wobec Klienta postępowanie sądowe 

w celu ustalenia wysokości jego zobowiązań finansowych wobec wyżej wymienionych 

instytucji;  

(h) otrzymał i zapoznał się dokładnie z treścią Dokumentów Leasingu, w tym z treścią OW 

stanowiących integralną część Umowy Leasingu, i wyraża zgodę na włączenie OW do treści 

Umowy Leasingu i na to, że jego podpis obejmuje również treść oświadczeń zawartych w OW. 
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3.  Oświadczenia wskazane w ust. 2 powyżej uważa się za powtórzone przez Klienta w każdym 

pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego w Okresie Leasingu. 

 

Art. 2  

Przedmiot Leasingu – Pojazd: 

1.  Marka/model:      __________________ 

2.  Typ nadwozia:      __________________ 

3. Kolor lakieru:      __________________ 

4.  Kolor tapicerki:       __________________ 

5. Wyposażenie:       zgodnie z załączoną Specyfikacją 

6. Sprzedawca:       __________________ 

 

Art. 3  

Cena Pojazdu: 

1.  Cena Pojazdu:      __________________ 

 

Art. 4  

Warunki Umowy Leasingu: 

1.  Przewidywany Termin Udostępnienia Pojazdu:  __________________ 

2.  Okres Leasingu (w miesiącach):    __________________ 

3. Limit kilometrów (roczny):     __________________ 

4. Limit kilometrów (całkowity) :     __________________ 

5.  Cena Pojazdu - Opcja Nabycia:     __________________ 

 

Art. 5  

Wynagrodzenie i opłaty 

1.  Miesięczna Rata Leasingowa:    __________________    

2. Ilość Rat Leasingowych:      __________________ 

3. Stawka Opłaty za przekroczenie Limitu Kilometrów:  __________________ 

4.     Stawka Zwrotu z tytułu niewykorzystanych kilometrów: __________________ 

5. Opłata Wstępna:      __________________ 

6. Kaucja:       __________________ 

 

Art. 6  

Załącznik i Zabezpieczenia: 

1.  Załącznik Umowy Leasingu:    Specyfikacja Pojazdu 

2.  Zabezpieczenia Umowy Leasingu:     

 (a) Weksel:      __________________ 
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Art. 7  

Egzemplarze: 

 

Niniejszą Umowę Leasingu sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 

 

Podpisy Stron: 

 

 

Athlon: 
(w przypadku działania przez pełnomocnika, składając podpis pełnomocnik oświadcza, iż jego pełnomocnictwo nie wygasło ani nie 

zostało odwołane) 

 

 

 

podpis: _____________________ 
imię i nazwisko lub pieczątka imienna:     pieczątka firmowa Athlon: 

 

 

 

Klient: 
(w przypadku działania przez pełnomocnika, składając podpis pełnomocnik oświadcza, iż jego pełnomocnictwo nie wygasło ani nie 

zostało odwołane) 

 

 

 

podpis: _____________________ 
imię i nazwisko lub pieczątka imienna:     pieczątka firmowa Klienta: 

 

                                     

 


